
 

АГЕНДА ЗА ОБУКА НА ТЕМА: 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2021 ГОДИНА, ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
СО ОСВРТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 

09:15 – 09:30 – Регистрација на учесници 

09:30- 09:45- Воведнo поздравување и запознавање со  учесниците 

09:45– 15:00– Предавање 

09:45-11:30 -Пополнување на работни места во јавниот сектор  

• Законски основ за подготовка на годишниот план; 

• Обврска за планирање на вработувањата; 

• Постапка за донесување на годишен план за вработување; 

➢ Надлежни органи кои даваат согласност и мислење на планот;  

➢ Што во случај на недобивање согласност; 

➢ Ненавремено постапување по планот од страна на органите надлежни за 
давање согласност; 

• Неправилности во поглед на донесувањето на годишни планови за вработување; 

• Временска рамка на постапката за донесување на планот; 

11:30– 12:00– Кафе пауза и ладен оброк 

12:00 – 13:30 -Форма и содржина на годишниот план за вработување 

• Како правилно треба да се прикаже постојната состојба на вработени во 
институцијата;    

• Прикажување на вработените на кои треба да им престане работниот однос по 
основ на пензионирање, но може да го искористат законското право да продолжат 
со работа; 

• Податоци за движења на вработените во рамки на институцијата и/или јавниот 
сектор;  

• Предвидување и планирање на нови вработени; 

• Најчести грешки при пополнување на годишните планови; 

• Извештај за реализација на годишниот план; 

• Изменување и дополнување на годишниот план за вработување. 

 



13:30– 14:00– Кафе пауза 

14:00 – 15:00 Случаи кога не е направено планирање на вработувања 

• Екипирање кадар во законска постапка надвор од рамките на годишниот план за 
вработување; 

• Непредвидливи случаи кои доведуваат до потреба од измена на планот; 

• Одговорност при непочитување на одредбите за спроведување на постапката за 
донесување на годишниот план за вработување. 

15:00 – 15:30 Прашања и дискусија 

15:30-15:45  Пополнување на евалуациски листи за обуката и Доделување на сертификати 

 

Предавач:  

 Андријана Матлиоска – предавач  со долгогодишно работно практично искуство  во 
областа 


